
Het leven in een Frîesch predikantsgezin uit de 18de eeuw-

door

S. CUPERUS.

Zoekende naar bouwstoffen voor de kennis van het pre-
dikantsleven in vroegeren tijd, werd ik opmerkzaam gemaakt
op het bestaan van een drietal handschriften, afkomstig
van een Jelsumer predikant uit de 18de eeuw, Ds J. C.
Wiersma. Mijn verzoek om daarvan inzage te mogen hebben
en er gebruik van te maken voor het schrijven van een
opstel, werd op zeer heusche wijze ingewilligd door de
tegenwoordige eigenares, mej. G. Prakken te Gorredijk.

Van het drietal in 8° ingenaaide bundels, ieder + 250
blz. dik, met duidelijke letter beschreven en zeer netjes
bewaard, zijn twee een soort huishoudboekjes, opgave
bevattend van de inkomsten en uitgaven van het gezin in
de jaren 1749—'62 en 1767—'82 met staten van bezittingen,
terwijl het derde inhoudt een verslag van Wiersma's op-
treden in den kerkelijken strijd over den door den bekenden
Doopsgezinden predikant J. Stinstra uitgegeven preekea-
bundel, met de gevolgen daarvan.

Heeft het laatste handschrift waarde om de beschrijving
van zonderlinge wederwaardigheden en om vrijmoedige
oordeelvellingen over personen, die in de zaak van Stinstra
een rol hebben gespeeld, en kan het als zoodanig dienen
tot aanvulling, soms ook tot weerlegging van wat Dr. C.
Sepp in zijn monographie over S. daaromtrent mededeelt,
de beide eerste boekjes zijn belangwekkend, daar zijeene,
wel zeldzame, gelegenheid bieden om een blik te werpen in
het huishoudelijk leven van een predikant uit vroegeren tijd.
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Ik besloot daarom, de in die rekeningen verspreid lig-
gende gegevens te verzamelen en te trachten een beeld te
ontwerpen van het leven in een Friesch predikantsgezin
uit de 18de eeuw, zooals zij dat laten zien. Slechts voor
de schets van Wiersma's levensloop maakte ik gebruik
van het andere handschrift en van Romein's .naamlijst der
predikanten in Friesland.'

In den regel is het geen prettig werk oude rekeningen
na te pluizen en zeker zal niemand het in zijn hoofd krij-
gen, zoodanige geschriften ter hand te nemen om zich
taalkundig genot te verschaffen. In beiderlei opzicht was,
tot op zekere hoogte, hier het tegendeel het geval. De
veelvuldige Jan-henachtige opmerkingen toch kortten den
tijd van het napluizen en het gebruik van een mengelmoes
van Nederlandsche met vooral Friesche woorden, gaven
een taalkundig genoegen van bizondre soort.

Laat mij van beide eenige voorbeelden geven.

Huishoudelijke opmerkingen.

Op den 27 Nov. 1751 had dominee eene kleine rekening
betaald aan de naaister vrouw van der Kooy. Zijn doch-
ter herinnert hem er aan, dat zij nog een strookje noodig
heeft; dominee koopt het en schrijft in zijn boekje: 27 Nov.
nog aan vr. van der Kooy wegens een strookje, seer duur
13 st. Bijna een jaar later wordt 13|4 el Brabandsch kant
gekocht voor 38 st. de el; al spoedig blijkt, dat dit niet
voldoende is om Johanna's rijglijf te zoomen en dominee
ziet zich genoodzaakt de post aan te vullen met de woorden:
nog 1/3 el voor agter aan 11 st. Wij vernemen ook, dat hij
eens 5 st. 4 d. betaalt wegens ,swart sajet voor aanbreiden'
dat hij, bij verruiling van een tinnen trekpot 3 st. moet
toegeven, dat hij geregeld te Leeuwarden ,op de merk
bollen boters en uit het schip potgoed' koopt, dat op den
lOden Mei 1752 de schoonmaak geëindigd is, welke met
het wasschen 9 dagen heeft geduurd en hem juist 3 gld.
heeft gekost, dat hij op den 6 Juli '52 uitbetaalt 2-8-0,
voor den arbeid van 4 weiden hooy aan 4 man ,d°ë 3 was
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genoeg', en dat hij in den herfst van '52 heeft ,geturft en
van Sasker Gerks heeft gekocht 2 schute redelijk droge
baggelaar voor 11 gld. de schute' en daarbij voor on-
kosten heeft moeten betalen o. m. ,3 st. wegens genevel
(jenever) aan 't volk.'

Schier nooit laat de nauwgezette huisvader ons in 't on-
zekere, van waar hij zijn benoodigdheden betrekt en die
mededeelingen zijn soms allerkoddigst. Katoen voor dassen
koopt hij van ,een omloper', een Engelsen geweven muts
van ,de Jood', en ,van Erasmus een paar kousen.' Bizon-
dere voorvallen bij de betalingen worden getrouw aange-
teekend. In eene vergadering van de classis wordt eene
liefdegave gevraagd voor de kerk en de arme ingezetenen
van Bergen op Zoom en Sas van Gent; Wiersma draagt
15 st. bij, maar slaakt bij het boeken dier som de ver-
zuchting: ,zoude meer gegeven hebben, als ik overreed
was, dat 't suiver overquam, maar hier was ook al bedrog.'
Een andermaal voegt hij, als om zich voor den lezer te
rechtvaardigen wegens de zeldzaam dikke fooi van een gld.
.aan een afgedankt sergeant bij het regiment', aan de post toe
de biographische aanteekening: ,daar ik bij gediend hadde.'

Ook van het gemiste geeft hij rekenschap en weet zoo-
doende te vermelden, dat hem in Aug. '54 geld is ont-
stolen en dat hij, 8 Aug. '59 een gouden ducaat ter waarde
van 5-5-0 gld. heeft verloren.

Eenmaal in zijn leven vergat hij op tijd zijn belasting
te betalen. Hij had eene eeuwige rente gekocht van eene
boerderij onder Boksum, maar verzuimd de 40ste penning
op te geven aan den fiscaal de Vries. Deze beboette hem
deswege, en ook de grietman veroordeelde hem tot beta-
ling der kosten. Dominee acht de handelwijs van beide
heeren zeer onredelijk, en laat deze hatelijke opmerking
uit de pen vloeien: ,Dog alles seer gruwelijk, so ten aan-
sien van de wet, als zijnde geen proportie tusschen mis-
daad en straf, als ten aanzien van den fiscaal de Vries,
die valschelijk en de Regter, de grietman en Baron van
Swartzenberg, die godlooslijk te werk ging.'
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Maakten zinsneden als deze het lezen der lange reeksen
van cijfers en posten min of meer tot een genot, niet
minder deed het de eigenaardige woordenkeus.

Taal-mengelmoes.

Ds. Wiersma is Fries van geboorte en verraadt dat door tal
van Friesismen, die een komischen indruk maken tusschen
het Nederlandsen. Vooral woorden, die aan 't boerenbedrijf
zijn ontleend, worden in een Friesch pak gestoken. Zoo
gewaagt hij van een ,tjenne (karn), een tiene (melkvat) en
een teems (zeef)', van ,lammen en een buithuis', van een
,siekweeste koe en een bonemmer' (drenk-emmer), van
,muiksen, scheuboetsen en vaartvlaggen', van een ,krood-
wagen en een joek', van ,stykelsteken' en ,een nieuwe
stal in de leppe.' Ook op ander gebied echter dan dat der
boerderij — waar ongetwijfeld het vinden van een Neder-
landsen aequivalent vaak moeite kost — verminkt hij der-
mate zijn Hollansen, dat men telkens geneigd is hem, als
menigen Fries van onzen tijd, den raad te geven maar
liever Friesch dan Nederlandsch te schrijven. Een slager
wordt steevast een slagter genoemd, een mol een molrot,
een trechter een tragter; niet in dèn hof, maar in ,hèt'
hof plukt hij zijn ooft, geen laken, maar een ,wyteling' is
op zijn bed gespreid, zijn uurwerk wordt niet hersteld,
maar ,redden'; als hij werk aanbesteedt op de gis, heet
dat ,op (bij) de roes', voor ham koopt hij ,schenke' en
voor erwten van het Bildt ,Bil-orten.'

Zooals bekend is, begon in de 18de eeuw het Fransch
hier modetaai te worden. Ook daarvan geven de reke-
ningen soms grappige voorbeelden. Om van gallicismen
als fidei-commissie-huis, reversaal e. d., die door notarissen
zijn uitgevonden, te zwijgen, personen van allerlei rang
krijgen den titel van monsieur. Als zoodanig worden aan-
geduid niet alleen de boekhandelaar, de zilversmid en de
pruikmaker, maar ook de eerzame dorpstimmerman; en
zoo krijgen wij in den volzin ,aan monsr Bakker voor
eken plank 16 st.', bestaande uit nog geen 8 woorden, een

4
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mengelmoes van Nederlandsen, Friesch en Fransch te lezen.
Haalde ik een en ander aan om u te doen gevoelen, dat

ditmaal het nasnuffelen van oude rekeningen geen bij uit-
stek vervelend werk was, het zal tijd worden, dat ik u
nader in kennis breng met den predikant, zijn gezin en
huishouding.

Levensloop.

Ds. Johannes Cornelis Wiersma was geboren te Leeu-
warden in 1702, diende als jongeling in het leger, maar
liet zich in 1723, den lOden Spt. inschrijven als theol. stud.
te Franeker.l) Op 25-jarigen leeftijd werd hij als predi-
kant bevestigd te Wier, verwisselde 11 jaar later deze
standplaats met Jelsum, waar hij niet minder dan 54 jaar
werkzaam bleef, vestigde zich in Juni 1792 als emeritus
in zijn geboorteplaats en overleed, na reeds in 1781 zijn
testament te hebben gemaakt, aldaar den 21 Oct. 1795.

Schijnt, blijkens zijn verandering van loopbaan in de
jongelingsjaren, het werk van den vrede hem meer te heb-
ben aangetrokken dan dat van den oorlog — in tegen-
stelling met zijn vader en een zijner broers, die beide, de
laatste als kapitein, in 't leger dienden — hij blijft, ook
later, er zekere roem op dragen, dat krijgsmansbloed in
zijn aderen vloeit. In een gesprek met prins Willem IV,
medegedeeld in het verhaal-Stinstra laat hij dat uitkomen.
Jhr. van Aylva, lid van de E. M. Ged., begunstiger van
Stinstra en commissaris-politiek ter Synode van Bolsward,
waarin Stinstra's zaak werd behandeld, had zich — zoo
vertelt hij daar — beleedigd geacht door Wiersma's op-
treden en bij de E. M. Ged. weten door te drijven, dat
hem van hunnentwege gelast werd zijn verontschuldiging
aan te bieden. Dominee is zich echter van geen schuld
bewust, weigert zich voor den grietman-gedeputeerde te
vernederen en beklaagt zich bij den prins. Deze voegt
hem op de audiëntie toe: ,wel ik wou dog, dat je er toe

') volgens eene mededeeling, mij welwillend verstrekt door
Dr. G. A. Wumkes.
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konde resolveeren; je zou er mij plaisier mee doen. Wier-
sma antwoordt: ,ik zou 't mij 't grootste voorregt agten
en 't zou mij de grootste eere zijn U Hoog*, genoegen te
geven, in wat zaak 't ook was; waarlijk ik voele tegen-
woordig in mij sulk een liefde voor je Hoogh'., dat, bij-
voorbeeld, als U Hoogh*. de Troepen van den Staat als
generaal commandeerde en ik je Officier was, ik ging voor
U Hoogh'. in de doot, omdat U Hoogheit mij so vriende-
lijk op heden behandelt'. De prins vindt dit antwoord
vleiend genoeg, maar meent toch, dat dominee wat buiten
de orde is en zegt: ,Ik bedank je wel seer, mijn Heer,
[maar] je behoeft er nu jou leven niet aan te wagen, je
kunt er nu met minder moeijte af'. Door dit woord acht
de brave predikant zich haast beleedigd en valt in: ,maar
ik denk niet, dat U Hoogh*, een poltron (lafaard) van mij
zoud willen maken. Inderdaad, ik moet U Hoogh*. zeggen,
dat ik deselve in 't kerkelijke ben, 'tgeen mijn vader en
mijn broer zijn geweest in 't militaire, die dragen beide
alsnog haare Eerewonden, die sij voor 't vaderland ge-
kregen hebben; die waren geen Poltrons en ik ook niet
je Hoogh'.' —

De familie-Wiersma scheen afkomstig van het Bildt;
in die grietenij toch lag een familie-bezit, waarvan ook
daar woonachtige neven en nichten revenuen trokken. De
vader stierf spoedig na het bovenvermelde gesprek (in
1742) en liet 6 kinderen achter. Wiersma's vrouw, Alida
Hovinga geheeten, en afkomstig vermoedelijk uit de Dok-
kumer Wouden (Buitenpost), overleed reeds in 1743. Uit
het huwelijk werden twee dochters geboren, Catharina en
Johanna Christina, die bij moeders dood zeer jong moeten
zijn geweest, want 6 jaar daarna koopt vader voor haar
nog een ,touwdanserstouw'.

Opvoeding der kinderen.
Over de opvoeding en den levensloop dezer dochters

krijgen wij een en ander te hooren. Voor beide zet do-
minee kort na het overlijden zijner vrouw, eene obligatie
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(lijfrente) van 600 gld. vast, waarvan de interest (7 %)
echter door hem zelf wordt genoten, totdat de dochters
trouwen.

Catharina schijnt reeds in haar jeugd een tijdlang van
huis te zijn geweest, ter wille van haar .opvoeding Maanden
achtereen toch ontvangt zekere vrouw de Groot kostgeld
voor haar, ten bedrage van 1-4-O per week. Ook het gods-
dienstonderwijs wordt haar dan niet door haar vader ge-
geven, maar door eene juffrouw, zooals blijkt uit een post
Jan. 1749: ,Aan Marijke Abrahams wegens het laatste
kwartaal onderwijsgeld in Christelijke religie voor Catar.
1 gld.

Als jong meisje (sedert Oct. 56) wordt zij op eene kost-
school in 's Hertogenbosch gedaan, maar wegens het over-
lijden der directrice, juffr. Bertrand, duurde dit slechts een
jaar. Als kostgeld werd betaald 50 gld. in 't kwartaal.
Vacantie scheen daar niet te worden gegeven; door het
verzenden van brieven en pakjes werd de gemeenschap
met het ouderlijk huis en omgekeerd onderhouden.

In 1764 huwde Catharina; als bruidschat krijgt zij mee
een kapitaal van 2400 gld. Wij blijven in 't onzekere,
waar zij met haar man — Swalue is zijn naam — ging
wonen. Wel blijkt, dat zij altijd een steun is gebleven
ook voor haar vader en dat een harer kinderen, Dr. M, A.
Swalue, de erfgenaam werd van diens schriftelijke nalaten-
schap. De schoonzoon schijnt niet onberispelijk van gedrag
te zijn geweest. Is er reden dat aan te nemen op grond
van eene uitgave-post van ruim 313 gld. ,wegens lossing
van juweelen en een gouden horlogie voor mijn swager
Swalue' — later door hem terugbetaald — zekerheid geeft
daaromtrent wel de opmerking in het rekeningenboek
(Aug. '81): ,vergeten aan te teekenen de interest aan not
van der Ley wegens de obligatie van den dronkaart, mijn
schoonzoon, dus voor hem betaalt 19-1O-O'.

Johanna Christina, zoo genoemd naar eene tante, die
ook een deel bijdroeg van de op haar naam vastgezette
lijfrente, ontving haar opvoeding dichter bij huis. Elk
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kwartaal werden aan meester, te harer behoeve, eenige
stuivers schoolpenningen betaald, waarbij zangles afzon-
derlijk in rekening wordt gebracht. Na de schooljaren
krijgt zij onderwijs in 't naaien, en daarin volleerd, wordt
zij ,op de winkel besteld' bij vrouw Eger om zich te be-
kwamen in het kantstoppen.

Vergeleken bij het eerstgenoemde, dat gedurende eenige
weken slechts 1-11-0 kost, wordt het laatste duur betaald
(de cursus 18 gld.), terwijl de leerlinge daarenboven be-
noodigdheden als: ,scheer, zijde en naalden' zelf moest
vergoeden. Ook scheen die kunst vrij moeilijk, want één
cursus bleek niet voldoende om de vereischte vaardigheid
te erlangen.

Met dit onderricht in nuttige en fraaie handwerken was
de opvoeding voltooid, indien ten minste het aanschaffen
van een waaier de gevolgtrekking niet wettigt, dat ook de
danskunst werd beoefend.

Mag het ten geschenke ontvangen van een nieuwen
bijbel — ,bij neef Ferwerda voor mijn dochter Johanna
voor 3-10-0 gekocht, zijnde een van mijn eigen correctie' —
gelden als bewijs van aanneming tot lidmaat, dan werd
in 1751 die kroon het werk der opvoeding opgezet.

Jonger dan haar oudere zuster trad Johanna in 't huwe-
lijk. In Sept. '58 wordt ter eere van den aanstaanden
schoonzoon — Posthumus heette hij naar zijn geslacht —
eene feestmaaltijd gehouden en spoedig daarna wordt de
echt gesloten. Vele naaisters, ook die uit 't weeshuis, tijgen
ter gereedmaking van den uitzet aan 't werk. Huishoude-
lijke artikelen waaronder 6 messen met zilveren hechten,
.wegende de hechten net 11 lood' en een ,fîjne schaar van
12 st.' worden aangeschaft. De trouwjurk wordt met ,fraaie,
fijne neteldoek en zijden veters', de hoed met ,zijden linten'
versierd; met een waaier zal de bruid de warmte, ver-
oorzaakt door het engsluitende rijglijf en de zenuwachtige
spanning, pogen te verdrijven.

De bruiloftsmaaltijd moet kostelijk en kostbaar zijn ge-
weest. Mary hielp koken, Geertje dienen; op de spijslijst
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vond men: vleesch, pasteien en taarten, brood, banquet
en snippen, groente en fruit. Voor den maaltijd alleen,
zonder wijn en andere alcoholica, boekte dominee 24 gld.
Als hij boven dat alles ook nog de bruidschat van 2600
gld. heeft betaald, zijn zijne inkomsten merkbaar geslonken.

De vader scheen met de verbintenis zeer ingenomen;
want nog in de wittebroodsweken verrast hij het echtpaar
met boter en een spalling, ter waarde van 30 gld.; als
later een kleinkind verwacht wordt, krijgt Johanna uit de
pastorie 125 gld. in contanten mee.

Maar het huwelijk zoo schitterend ingezet, bracht spoedig
teleurstelling. Het echtpaar kwam in Dokkum te wonen.
Reeds een jaar later stierf echter de jonge vrouw, na aan
haar man een zoontje, Rintsje genoemd, te hebben ge-
schonken. Roerend-komisch schrijft dan de bedroefde vader
in zijn htiishoudboek: 24 Nov. '59 mijn seer lieve jongste
dochter overleden zijnde, rouw voor Catharina een paar
kousen, een paar handschoenen, een waaier en een doek.

Voor het eenige kind was het een zegen, dat de groot-
vader lang heeft mogen leven.

Telkens toch vinden wij in de rekeningen melding ge-
maakt van geschenken aan den kleinzoon R. Posthumus,
nu eens bestaande in geld, dan in sieraden (zilveren broek-
gesp) of in mooie kleedingstukken (kroonfluweel tot een
broek 21 gld.)

Dienstboden.

Van de leden van 't gezin zouden wij thans afscheid
kunnen nemen, indien niet ook de dienstboden daartoe
gerekend moesten worden.

Aartsvaderlijk kan anders de verhouding tusschen beiden
niet zijn geweest. Daarvoor ligt eerstens in de boekjes over
de aangelegenheden der dienstboden te zeer een waas
van geheimzinnigheid. Teekenend althans is, dat dominee
zich zijn Latijn herinnert, wanneer hij over haar iets op-
schrijft. Zoo vinden we, bij wijze van kladaanteekening —
zeker gemaakt na eene besteding — vermeld: Lolkje
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vocatur fatnula; en daaronder famula accepit 1779, den
15 May van Fol. Clasen 3 s t , den 23 May van Ds. Dork.
en Bum. 11 st, eene opgave blijkbaar van de fooien, welke
de dienstbode van genoemde heeren had ontvangen, en
waarvan Wiersma — wie durft raden waarom? — boek
houdt in 't Latijn. Daarvoor was ook het personeel te
vlottend. Uit den treure volgen ze elkander op, die den
titel voeren van ,de meid.' Of zij heeten Rinske of Anke
of Aukje Ulkes, en afkomstig zijn uit Jelsum, de Dragten
of de Lemmer, zij houden het in de pastorie schier nooit
langer vol dan een jaar.

Mocht dus ooit de stelling, dat de dienstbodenkwestie
niet dateert van gisteren of eergisteren, tegenspraak onder-
vinden, met de beide huishoudboekjes van Ds. Wiersma
in de hand, zou men een schitterend pleidooi ten gunste
daarvan kunnen houden. Tegelijk zou men er echter uit
kunnen bewijzen, dat de ongedurigheid en ontevredenheid
der dienstboden evengoed haar oorzaak kunnen hebben
bij de(n) meester(es) als bij haar zelf. Geen benijdbaar lot
althans moet het geweest zijn in dienst te staan van een
man, die zorgvuldig boekte, wat een ,el grein voor een
bruine nachtrok en het maken van een lijfje daarop kostte',
die nauwkeurig wist, wat de prijs was van een dweil, een
luiwagen, ja den stok van een vloerveger.

En deze meer dan gewone kennis van wat tot het ge-
bied der vrouwelijke kundigheden behoort, schijnt mij
wel de hoofdoorzaak van de gedurige wisseling der Rinskes
en Ankes. Want dat dominee geen hart voor ze had, blijkt
nergens. Wel het tegendeel. Voor het zware werk wordt
geregeld de hulp ingeroepen van een Setsje of Eekmuy.
Het loon, dat buiten de order-(hand)penning van 1 gld.,
die bij het besteden werd betaald, ruim 30 gld. bedroeg
(een enkele maal in 1757 44 gld.) zal wel in overeenstem-
ming zijn geweest met den heerschenden standaard.

Moest er, om in Jelsum te komen, een lange reis wor-
den gemaakt, dominee vergoedde de kosten; had de dienst-
bode vóór den gewonen betalingstermijn op Allerheiligen
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en Mei geld noodig, hij maakte geen bezwaar dat voor te
schieten, indien hem slechts het doel — 't zij dat 't was
het betalen van een jak, een paar zilveren schoengespen
of een gouden kroontje — bekend werd gemaakt. Ja even-
goed als voor zijn eigen tijdelijke belangen zorgt hij voor
die zijner dienstbode. Als ten jare 1762 Antjes kleerkast
zoowel als haar beurs schraal voorzien zijn, gaat dominee
in eigen persoon naar een boelgoed en koopt voor juist
4-11-4 twee jakken en 6 tipmutsen.

Wie voor den min gelukkigen aanleg van Ds. voor het
houden van dienstboden raad wist en er tegelijk profijt
van trok, was de stand der besteedsters. Als Gerberdina
[tusschen [] merk ik op, dat de dwaze zucht om Friesche
namen te verlatiniseeren reeds toen niet beperkt was tot
den geleerdenstand] of wie ook in Nov, den dienst opzegt,
dan vervoegt dominee zich slechts aan het kantoor dezer
bemiddelaressen en tegen vergoeding van hoogstens l is t .
,brengen zij hem een nieuwe meid aan'.

Vrienden.

Wenden wij ons van de dienenden naar den kring der
vrienden, dan vormt een eigenaardige overgang de persoon
van den schoolmeester. Deze is knecht en vertrouweling
beide. Meester knipt dominees haag, wiedt zijn tuin en
scheert zijn baard. Met hem slacht hij tegen Allerheiligen
echter ook een rund en als — in 1781 — ,eene obligatie
van 1500 gld. ten laste van de volmachten over 't indijken
van Finsterwolde' te Groningen verzilverd moet worden,
is meester — Sytse Blom is de naam van den titularis —
de vertrouweling, aan wien deze vereerende taak wordt
opgedragen tegen eene belooning van 9-3 0 voor reiskosten
en moeite.

Telt dus zonder twijfel meester mee onder de vrienden
van Ds. W., de bescheiden positie van den onderwijzer
der jonge jeugd in de 18de eeuw, zal hem dikwijls hebben
weerhouden om zich als zoodanig te doen gelden. Want
het waren personen met klinkende namen, met welke
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Wiersma vriendschappelijken omgang hield. Om van ambt-
genooten als Ds. Passamier en de Blau te zwijgen, iemand
als grietman Livius van Haarsma liep blijkbaar bij hem
uit en in. Eiken zomer werd er mede te zijner eer eene
groote maaltijd in de pastorie gehouden; eiken herfst zond
die aan dominee een haas ,ter vereering'. Ook Jhr. Epo
Sjuck van Burmania en Raadsheer H. W. van Plettenburg
behoorden tot degenen, met wie de Jelsumer predikant in
vriendschapsbetrekking stond en hoezeer deze zich dat tot
een eer rekende blijkt wel hieruit, dat hij nooit verzuimde
hun namen te vermelden, als hij de uitgaven boekte voor
hunne bezoeken — het kostte hem minstens een tientje —
of de fooi aan hunne huisknechten voor het brengen van
een stuk wild. Tegelijk vriend en bloedverwant waren
,de Bailluw' en prof. A. Brugmans, hoogleeraar eerst te
Franeker, dan te Groningen, die dikwijls zijn gasten waren.
Aan den laatsten wil hij na zijn dood ook het handschrift
over Stinstra zien toevertrouwd, indien zijn dochter mocht
komen te overlijden, voordat haar kinderen mondig waren
of wanneer die onverhoopt van de ware Gereformeerde
leer mochten afwijken.

Hebben wij zoo kennis gemaakt met den kring, waarin
Ds. Wiersma zich bewoog, wij willen thans onzen blik
wenden naar datgene, waarmee hij zich bezig hield. Het
valt niet moeielijk in de rekeningen te onderscheiden 4
betrekkingen — indien dat woord gebezigd kan worden —
welke Ds. W. bekleedde. Hij was tegelijk: predikant, boer,
tuinier en financier.

Predikant.

Van het predikantsleven, den pastoralen en theoiogischen
arbeid ontvangen wij weinig gegevens. Huishoudboekjes
zijn daarvoor wel niet de geschiktste bronnen. Toch waren
nog enkele bizonderheden samen te lezen. Zoo vernemen
wij, dat Ds. W. trouw de vacaturebeurten vervulde. De
ringverdeeling in de classis was toen anders dan tegen-
woordig; zoo treffen wij hem op vacaturedienst in Marsum,
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Stiens, Oudkerk of elders. Van plaatselijke en tijdsom-
standigheden hing 't af, of hij reisde te voet, met paard
en wagen, dan wel zich liet brengen met de schuifslede.
Bij misweer en grooten afstand vertrok hij des Zaterdags
en overnachtte bij den schoolmeester of den kastelein, die
beide eene vergoeding van ongeveer één gulden ontvingen.
Het loon voor elke vacaturebeurt bedroeg gemiddeld lOgld.

Zoo vernemen we ook, dat Ds. W. ijverig deelneemt aan
't classis-leven. Deze vergaderde, behalve in den winter,
maandelijks;- en wie niet of te laat komt, wordt beboet.
Nu en dan overkomt W. beide, maar hij betaalt behoorlijk
zijn breuken. Op de rij af is een der broeders praeses en
scriba. Is W. aan de beurt, dan vinden we hem op post
en later boekt hij trouw de op die werkzaamheden gestelde
vergoeding. Voor het weduwenfonds betaalt hij jaarlijks
zijn 10 gld. en als in 1780 het aantal weduwen klein en
de beurs vol is, ontvangt hij de helft terug. Komt of ver-
trekt een der broeders, Wiersma neemt deel aan den bij
zulke gelegenheden gegeven maaltijd en, wordt deze niet
gehouden, hij deelt met de ter vergadering aanwezigen het
geld, dat voor de handeling der approbatie of dimissie in
de kas moet worden gestort. Volgens rooster worden
leden der classis afgevaardigd naar de jaarlijks in elke
provincie gehouden synoden. Ook Wiersma krijgt en ver-
vult zijn beurt en wij zien hem trekken behalve naar een
der classis-hoofdplaatsen in Friesland, naar Overijsel, Gel-
derland of Utrecht om, na volbrachten taak, ten minste
wat betreft de ,buitenlandsche correspondentschappen' een
buitengewone ontvangst te boeken van 12 gld. wegens
reis- en verblijfkosten.

Studie.
Van Wiersma's zin voor studie krijgen wij geen hoogen

dunk. Indien althans ter beoordeeling daarvan het bezit
van een goede bibliotheek als maatstaf kan dienen. Boeken
koopt hij liefst op een auctie en hij verkoopt ze er weer
bij 't korfvol. Monsieur Roder, de auctionaris is dan zijn
man. De nieuwe bestelt hij bij neef Tresling.
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Van bekende theologen treffen wij alleen aan de werken
van Cocceius, Burmanni Synopsis en een boek van Comrie
over den Heid. Catechismus.

Vergelijkenderwijs schijnt land- en volkenkunde meer
zijn belangstelling te hebben gewekt. Twee dure werken,
n.1. Dapper's beschrijving van Azië en die van Amerika
door P. Kalm, vinden wij onder vele anonymi afzonderlijk
vermeld. Van de geschiedenis heeft de algemeene meer
dan de vaderlandsche zijn hart gehad. De laatste wordt
met name alleen vertegenwoordigd door een 6 stuivers'
,Leven van Admiraal Tromp', de eerste — vreemd genoeg
voor een streng Gereformeerd en Friesch predikant —
door de zesdeelige Historie van Engeland, beschreven
door den beroemden philosooph-scepticus Hume.

Lichte lectuur verschafte het tijdschrift de ,Postrijders',
het nieuws van den dag vertelde hem behalve een niet
nader aangeduid blad, welks abonnementsprijs 3 gld. be-
droeg, de Zaterdagsche Leeuwarder Courant, dien hij voor
13 st. samen met boer Jelle Reinders las. Van de vele
provinciale almanakken scheen alleen de ,Cantoir Alma-
nach' hem koopwaardig.

Kunst.

Blijkbaar bezat men in de pastorie weinig gevoel voor
kunst. Wel had Johanna in haar jeugd zangles genoten,
maar van bizondere liefde voor zang of muziek is verder
geen spoor merkbaar. Dat in '74, toen de verbeterde be-
rijming werd ingevoerd, een nieuw psalmboek werd aan-
geschaft, lag buiten verband daarmee in de reden. Evenmin
trok de schilderkunst de pastoriebewoners aan. Wanneer
ten minste eens 6 schilderijen worden gekocht, verraadt
de lage prijs gemis van kunstwaarde bij de stukken, van
kunstgevoel bij den kooper.

Zouden wij dus in deze predikantswoning, gelijk in vele
andere van dien tijd, schier te vergeefs gezocht hebben
naar wat in onze dagen van menige pastorie een sieraad
is, n.1. eene weivoorziene bibliotheek, een muziekinstrument
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en enkele reproducties van mooie schilderstukken, wij
zouden er wel vinden, wat toen algemeen, thans bij uit-
zondering tot de pastorie behoort, n.1. eene boerderij.
Wiersma was, zeiden we reeds, behalve predikant boer
(veehouder).

Veehouder.

In 't klein bezat hij een volledigen veestapel van den
Frieschen greidboer: runderen en schapen, varkens en
kippen, bijen en duiven, misschien ook een paard. Omdat
aan de standplaats weinig, later in 't geheel geen pasto-
ralia waren verbonden, moest het land grootendeels worden
gepacht. Van boer Jelle Reinders huurde hij o. a. 12V2

pondemaat (voor ruim Ti gld.), daarbij nog 3 pondemaat
op het ,Nieuwland' (voor de buitengewoon hooge som
van 27 gld.)- Was het beslag te groot voor de hoeveel-
heid wintervoorraad dan werd hooi gekocht (Juni'53 drie
.weiden' voor 27 gld.); geregeld werden lijnkoeken (50voor
3 gld) en wortels gebruikt als bijvoeder.

Liever dan op de markt kocht hij zijn vee op ,boelgoeden\
b.v. dat van den secretaris van Wykel of Duivenstein. Wel
moest hij dan wat meer besteden — op de markt betaalde
hij voor een ,schoon (Friesisme voor flink) en braaf koe-
beest' 123 car. gld. en voor een ,twenter os' 33-11-0, op
een boelgoed voor ,de witte', na deductie van 2Osestehalf
verhoöggeld 124-14-0 (samen 93 goudguldens)3) — maar
hij was zeker niet bedrogen te zullen worden. Met het
verkoopen werd een veehandelaar belast (Frans Jans), die
als commissiegeld een gld. ontving. Wat voorts de waarde
van vee in dien tijd betreft, vernemen we, dat een ,rier!

kostte 50 gld.; een schaap (op een boelgoed) 8 gld.,2,lam-
men' 4-1O-O, een ,weer' 7-14-0, 2 biggen 9-5-0 en 4 ,pyken
en een hen' 2-12-0.

Gereedschappen en werktuigen, onmisbaar in eene boer-
derij en voor de zuivelbereiding, waren in de pastorie

*) 1 goudgulden = 1-8-0 car. gld.
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schier alle voorhanden. Laat mij, liever dan daarvan eene
notarieele opsomming te geven, een beeld schetsen van
het bedrijvige leven om en in de pastorie-boerderij en zoo,
gebruik makend van de gegevens der rekeningen, terug-
grijpen een stuk leven, dat grootendeels onherroepelijk tot
het verleden behoort,

Wij zien den arbeider Berend Durks in den vroegen
zomermorgen — wekelijks zal zijn loon ,voor het morgen-
melken' 1 gld. bedragen — met juk en koperen emmers
het land ingaan. Bij het hek gekomen legt hij het juk
neer; het zitbankje met het daaromheen gebonden ^pan-
touw' wordt opgenomen en na elkander worden de .witte',
de jblauwe', de ,siekweeste', of hoe zij maar mogen heeten,
gemolken. Met volle emmers keert Berend terug naar de
pastorie, waar Janke oî Rinske of welke meid ook hem
opwacht. Met hun beiden hangen zij de emmers op aan
de krammen van de houten luifel in de gracht of gieten
de melk over in de koperen bakken (,aden'), die langs den
wand van den melkkelder zijn geplaatst. Langzamerhand
scheidt zich daar de room van de andere bestanddeelen
der melk, en zoodra is dat niet geschied, of Janke schept
met de ronde, licht uitgeholde nap den room af en giet
dien over in het blauwe, op beenderen van koepooten
rustende, vat. Eenige uren later zien wij haar een stok
in het vat steken en als deze recht omhoog blijft staan,
ten bewijze dat de room geronnen is, komt ook Berend
weer te voorschijn, nu om het paard in den karnmolen
te spannen. Janke zet dan de gladgeschuurde karn over-
eind, het kleedje, dat er over heen gespreid lag, wordt
weggelegd, de karnpols in den hefboom (tsjenwiege) ge-
stoken en daar klinkt in het achterhuis der pastorie het
fleurige gestamp van den karnstok. Weldra komen de
boterballetjes omhoog drijven; de molen wordt stilgehouden,
de boter overgebracht in den houten, op een ,skammel'
rustenden bak, welks bodem van een rond gaatje is voor-
zien. Nu begint Janke de boter te knijpen, te strijken en
te kammen om vocht en vuil te verwijderen; straks perst
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zij dien in vormen (,koppen') en zet de sierlijk geteekende
ponden, voor 't gebruik gereed, zorgvuldig weg in den
provisiekelder.

Wij zien ook, als het gras in de aar is geschoten en
rijp geworden, den maaier komen — een gulden per mèd
(d. i. F/2 pondemaat) zal zijn loon zijn, — die de halmen
aan zwaden velt en zoo het sein geeft tot de drukte der
hooiïng. Met of na hem pleegt Reinder Simons, de vaste
arbeider het voorbereidende werk aan 't droogende gras
te verrichten, en is deze gereed, dan verschijnt boer Jelle
Reinders, dominees rechterhand, met paard, wagen, tieme
en deskundige levende hulpkrachten (,loeger en opstekker')
om het hooi te zweelen, in rooken te schuiven en op wa-
gens te tasten. Bij gebrek aan landvolk of wanneer, tegen
het einde der hooiïng, de lucht zich dreigend laat aanzien,
worden hulptroepen gezocht, waar ze maar te vinden zijn,
en dominee zendt, als de heer uit de gelijkenis, boden
naar de straten en wijken der stad. Met zekere voldoening
schrijft hij, als dat gelukt, in zijn huishoudboek: ,aan 2
stadslieden voor haar lieder arbeid in 't hooy 2 gld.'

Dagelijks eischt de boerderij zorg en onderhoud. Slooten
worden gehekkeld en geslat, distels gestoken, mesthoopjes
over 't land gestrooid. De schapen moeten geschoren, de
mollen gevangen, de koeien des zomers gehoed, des win-
ters geroskamd. Als ziekte en ongemak den veestapel
treffen, komt Jan Smid ,voor 't [ader]laten der koeien' en
de veearts — koemeester was toen 's mans titel — Pyter
Wopkes om deskundigen raad te geven en beiden vragen
,voor gedane diensten' (van ,geleverde medicijnen' wordt
geen melding gemaakt) slechts 0-5-4. Hun kennis scheen
echter evenredig aan de geringe vergoeding, die zij vroe-
gen, want bij herhaling vernemen we, dat er vee sterft.
Douwe Sybrens, zoo lezen wij Aug. '53, ontvangt 12 st.
voor het villen en begraven eener koe, en eenige jaren
later wordt een ,os uit de Binne finne gehaald, terwijj hij
gestorven was.' Vermeerdering door voortplanting is, ook
daarom, alleszins gewenscht en bij gemis van een manne-
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lijk exemplaar in dominees veestapel wordt dan ook op
bepaalde tijden met eene koe een reis gemaakt naar de
boerderij van Gatse Jans, die ,later voor den dienst van
zijn bolle 14 st.' betaald krijgt.

Vragen wij, waarvoor dominee zich al deze zorgen op
den hals haalt, dan luidt het antwoord: hoofdzakelijk voor
de opbrengst. Melk en honig, spek en vleesch, kapoenen
en eieren, wol en mee, dat alles had hij, dank zij de
boerderij, immer in overvloed. En daarenboven bleef er
in den regel, een aardig sommetje over, dat als zuivere
winst kon worden geboekt: ,Overgehouden van de boerderij
boven 't geen ik geconsumeerd heb 51-1-0', zoo lezen wij
in de rekeningen van 1758, en 3 jaar eerder was dat bedrag
niet minder dan 219-5-0.

Dat Wiersma, in weerwil daarvan, met hart en ziel
veehouder was, staat te betwijfelen. In jaren na 1760 ver-
melden de rekeningen weinig meer over dezen tak van
dienst. Vermoedelijk hebben wederwaardigheden met den
veestapel hem allengskens de lust ontnomen zich met
ernst op het bedrijf toe te leggen.

Tuinier.

Beter slaagde hij in zijn hoedanigheid als tuinier. Van
het door linden, olmen en hagen omringde erf was een
deel grasperk, met heesters (palmen noemt W. ze, maar
dat zal wel eene vergissing zijn) beplant, het andere stuk
ingericht voor kweekerij van ooft en groenten. Behalve
radijs, sla, aardbeien, spinazie e. d. werden fijnere en
moeilijker te telen groenten als asperge en selderij ver-
bouwd. In den oofttuin groeiden appel- en pereboomen
in verscheidenheid van soorten; daarenboven hazelnoten,
druiven, perziken en abrikozen.

Den gewonen arbeid van planten en wieden verrichtte
de pastor zelf. In de drukste tijden stond meester hem
tegen dagloon bij. Spitten en bemesten — wij vinden ver-
meld, dat ,8 eerdkarren mest werden gekocht voor 1 gld.'
— werd overgelaten aan den arbeider Reinder Simons.
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En moest er gesnoeid worden, vooral aan de perzikboo-
men, dan werd zekere Muller ontboden. Die stond bij
dominee hoog aangeschreven; hij droeg den titel van
monsieur en kreeg boven zijn loon geregeld een paar stui-
vers extra (in Apr. '55 b. v. van 6 uur 's morg. tot 1 lx/s

uur 's midd. 12 st.: 2 st, vrijwillig meer gegeven).
Dank zij deze goede verzorging kon tuin en hof bezien

lijden en was de opbrengst soms verbazingwekkend. Als
tot de Jelsumer jeugd destijds kwajongens en tot de jon-
gelingschap guiten hebben behoord, zal 't dominee vaak
moeite genoeg hebben gekost om ze op behoorlijken af-
stand te houden. Hun moest 't water wel om de tanden
loopen, als zij die druiven, perziken en abrikozen als
verboden waar zagen hangen; in dominee's hof moesten
zij — meesters tucht en de vermaningen der ouders ten
spijt — wel ,zingen', als daar de noten, ,appels en peren
rijpten; en tenzij dominee hen van te voren onthaalde,
kon hij er op rekenen, dat hun verwenschingen en las-
teringen hem volgden, wanneer hij de volle manden met
Fransche kronen, reinetten, silverlingen, filia's e. d. ter
verkooping naar Leeuwarden zond.

Want ook tuinman was dominee niet louter voor ge-
noegen. Honderden ponden bessen, mandjes vol groenten
en korven vol ooft werden verkocht. De waarde was be-
trekkelijk gering — 64 gg bessen gingen weg voor 22 st,
1000 snijboonen voor 0-17-4, 6 % hazelnoten voor 13 st,
11 fig druiven voor 0-5-6, één vierendeel weentjes voor 14
st., 1IS vierendeel Fransche kronen voor 0-7-4, en evenzoo.
veel roode paradijsappels voor 7 st. — maar vele kleintjes
maakten een groote. In 1775 beurde dominee voor zijn
appelen en andere vruchten een som van 109-11-0. Er
wordt bijgevoegd, dat dit jaar zeldzaam vruchtbaar was
en dat moet waar zijn, want deze 109 gld, waren het record,
dat niet meer behaald werd.

Financier.

De laatste hoedanigheid, waarin wij Ds. W. konden
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leeren kennen, was, zeiden we, die van financier. Dezen
naam mogen wij gebruiken, niet, omdat hij zich belastte
met den handel van andermans geld, maar omdat hij een
nauwgezet beheer voerde van eigen, betrekkelijk aanzien-
lijk vermogen. Daaraan eenige aandacht te schenken, loont
de moeite, omdat het ons inzicht geeft in zijn karakter en
een kijkje op den geldmarkt van dien tijd.

Zijn vermogen schatte Ds. W. in 1749 op bijna 12000
gld., en in 1780 bedroeg het, wanneer men de bruidsgiften
aan zijn dochters er nog bijtelt, ongeveer 21000 gld.; in-
derdaad een vrij groot bedrag, als men rekening houdt
met de geldswaarde van dien tijd.

Onroerend goed vormde daarvan een klein, verdwijnend
deel. Als zoodanig vinden we in de opgaven van eigen-
dommen alleen vermeld: IV2 pondernaat land, gelegen in
de Wier onder Jelsum (in 1764 gekocht voor enkel 161
gld. en enkele jaren later verkocht voor 130gld.; aan huur
jaarlijks opbrengend 3 gld. met 5 f6 boter), 16 pondemaat,
gelegen onder Goutum (ook verkocht) en een burgerhuis
in Leeuwarden (gekocht voor ruim 1400 gld. en jaarlijks
aan huur opbrengend, ,na aftrek van 't reëel' 5 P/2 gld.).

Schuldvorderingen lagen er echter bij menigte in het
kastje met geheimen van den Jelsumer dominee. Daar
waren, om enkele eigenaardige te noemen, van de buiten-
landsche: Russische en Deensche obligaties (elk van 1000
gld.), de Fransche van nominaal 1000 lires (van welke de
kassier, monsieur Eykhout hem, toen hij ze met 300 gld.
betaalde, verzekerde, dat ze degelijk was, terwijl ze later
maar 200 gld. waard bleek), en de ,10 portiën in deSpaan-
sche loterij of negotiatie van lijfrenten ten lijve van den
erfstadhouder' (gekocht voor 300 gld,, maar een jaar later
verkocht met 10 gld. verlies). Daar waren van de binnen-
landsche: ,het wapenbrief, ten laste van eene compagnie
onder het eerste bataljon Oranje-Friesland, waarvan tegen-
woordig capitein is Wilh. Lichtevoordt, later veranderd in
of in te lossen voor eene gewone landschapsobligatie ter
waarde van 500 gld.', en van dezelfde soort: ,eene obligatie

5
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van de Staten op toonder, gepasseerd aan de hoofdofficieren
ter vergoeding van de legerlasten van den jare 1748, we-
gens 't lijfregiment van Sijn Hoogh., volgens resol. 23
Maay 1750, ter waarde van 514-9-0'.

Daar waren voorts tal van schuldvorderingen op parti-
culieren. Onder die van hypothecairen aard mogen ge-
noemd: ,een onbetaald reversaal ten laste van de erven
van wijlen Oene Wopkes te Jelsum van 34 ponden land,
aan mij door den postmeester W. Glinstra bij cessie over-
gedaan (ter waarde van 1000 gld.), een idem, van 400 gld.
ten laste van Pyter Jans te Wier ,van wegens mijn huis
en hof aan hem verkocht', ,een zesde aandeel aan 'tfidei-
commissiehuis bij de Amelandspijp, door Schepen Hanen-
burg bewoont, of liever aan 't capitaal (groot 1900 gld.),
dat onder hem berust, waarvan hij des jaars interest geeft.
75 gld.'

Onder de andere trekken de aandacht de grondpacht
van 2 kamers in de Doelestraat te Leeuwarden ten laste
van mevr. van Aylva, huisvrouw van Heer Eberstein', de
eeuwige rente te Boksum, gaande uit de plaats van de
erven van Coehoorn; leeningen aan vele voorname per-
sonen als de raadsheeren Laas van Burmania en H. W.
van Plettenburg, prof. Ant. Brugmans, Livius van Haarsma,
grietman en Eelco van Haarsma, ontvanger generaal, aan
neringdoenden, die hij zelf begunstigde als den hoeden-
maker Beekmans, den zilversmid J. de Wal, den apotheker-
distillateur Joh. Deil; aan kleine luyden — meest verre
verwanten of vroegere en latere gemeenteleden — als Arjen
Cornelis en Pyter Jans te Wier, Sybe Sipkes en Sipke
Douwes te Jelsum.

Tot dominees eer kan gezegd, dat hij met deze beleg-
gingen geen woekerwinst beoogde — de gevraagde rente
liep nooit hooger dan 4 % —, maar op de veiligheid was
hij zeer bedacht. De kleine man moest persoonlijke bor-
gen stellen; ja de kerkvoogdij van Jelsum, die eenige
maanden 150 gld. ter leen ontving, gaf daarvoor tot onder-
pand eene landsobligatie van 250 gld. Koddige opmerkingen
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worden dienaangaande — misschien ook tot geruststelling
van latere erfgenamen — soms bij de inschrijving van
vorderingen gemaakt. Zoo vinden we bij eene ,aan zeke-
ren Joh, Prins, molenaar op Schenkeschans', geleende som
vermeld: ,wordende de interest prompt betaald door een
seer hups man, Albert Wartena, die woont op 't Vlief,
en bij eene obligatie ten laste van Jelke Tamboeser, wagen-
maker te Ferwerd wordt dit familiegeheim onthuld: ,zijnde
zijn grootvader en mijn vader samen volle neven, dus wij
achtersusterlingen; de schuld kan niet eerder weder op-
gebracht worden als na de dood van deszelfs vader; swa-
righeid is hier niet; daar is goed genoeg en de interest
wordt op sijn tijd betaalt'. —

't Zou den meester niet meer missen, indien de voor-
zichtige dominee-financier niet eens een bankroetje had
geleden. ,Wegens dat— zoo lezen wij naast 27 Mei 1749 —
de Ducaten afgeset zijn, so heb [ik] aan 4 ducaten moeten
schade lijden 2-8-0'. In Nov. '56 moet hij tegen een koers
van 65 °/0 twee landschapsobligaties verkoopen ,ter oor-
zake van den gevaarlijken tijd des oorlogs' en eenige jaren
later boekt hij onder de onvoorziene uitgaven een post
,wegens de schade, die ik geleden heb door 't leenen van
geld aan Jan Douwes en Jacob Harmens'.

Inkomsten.

Volgt uit 't bovenstaande reeds, dat een goed deel van
dominees jaarlijksch inkomen — dat wij gemiddeld op
ruim 1500 gld. kunnen stellen — bestond uit renten van
eigen kapitaal, deze vormden daarvan toch niet meer dan Va-

Het tweede derde gedeelte was het tractement. In de
eerste jaren werd dat verkregen uit de pastorieopkomsten
(ten bedrage van ruim 200 gld.), aangevuld door de pro-
vincie met ruim 300 gld. Tusschen 1762 en 1767 heeft
de kerkelijke gemeente zich blijkbaar overgedragen aan
het landschap onder voorwaarde, dat dit nu 500 gld. uit-
keerde. — Tijdelijk, dit zij in 't voorbijgaande opgemerkt,
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was dit voor de gemeente eene uitkomst, maar op den
duur werd het eene groote schadepost. Dezelfde pasto-
ralia, die toen + 200 gld. opbrachten, zouden thans voor
minstens 2400 gld. worden verhuurd.

Het laatste derde deel der ontvangsten werd verkregen
uit winsten, die voortvloeiden uit boerderij en kweekerij
en uit buitengewone inkomsten. Onder die laatste vallen
ons op eenige posten, die blijk geven van des dominees
zuinigheid. Zoo wordt vermeld, dat neef Ant. Brugmans
— de professor, die dikwijls in geldverlegenheid scheen
te zitten, wiens schuld bij dominee althans voortdurend
groeide — eenige messen had gekocht, maar het geld
(29-4-0) van dominee leende, die echter bij de terugbeta-
ling dier som nog in hetzelfde jaar eenige rente vroeg,
ten minste aannam; dat herhaaldelijk huisraad en gereed-
schappen (koperen ketels, waschtobben e. d.) op een boel-
goed worden verkocht, dat oude kleeren, zelfs een ver-
sleten zwarte rok aan ,den Jood' of aan de uitdraagster
Geiske worden verkwanseld.

Op deze wijze wist de financier echter altijd eene be-
hoorlijke afstand te bewaren tusschen inkomsten en uit-
gaven in 't voordeel van de eerste. Het is de uitzonde-
ring, die den regel bevestigt, wanneer in 1758 de rekening
sluit met een nadeelig saldo. Anders had hij onder elke
afsluiting eene aanteekening kunnen plaatsen, soortgelijk
aan die van 1749: ,învoege dat ik kan rekenen 169 gld.
te hebben overgehouden in dit jaar van sware uitgaaf.

Uitgaven.

Over de uitgaven zelve valt weinig op te merken. Zij
worden schier uitsluitend besteed voor de levensbehoeften,
voeding, kleeding en huisvesting. Iemand van onzen tijd
moet het opvallen dat onder die uitgaven zoo goed als niets
voorkomt van contributiën en belastingen. Vereenigingen,
instellingen en genootschappen rezen in het tijdperk der
patriotten als paddestoelen uit den grond, maar Jelsum
scheen niet de eer te genieten er enkele te bezitten en
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zijn dominee oordeelde het blijkbaar zijn plicht niet die
van het naburige Leeuwarden te steunen.

Dat van belastingen zoo weinig sprake is, is meer schijn
dan wezen, 't Is waar als directe belastingen vinden wij
alleen in de rekeningen van 1749 en '50 het landsquotum,
ten bedrage van 55 gld., te betalen aan den collecteur, en
in latere jaren het plaatselijk hoofdgeld (6 gld), te storten
bij den dorpsontvanger; maar indirecte schuilen in menige
uitgavepost. Van het geslachte moest voor eiken gld. 3 st.
en 1 d. impost worden betaald (bij een varken bedroeg
dat gemiddeld 3 gld., bij een rund de waarde der huid,
die der ,blauwe', wegende 52 ffi werd verkocht voor 4-4-4),
van turf een ,sestehalf voor eiken daalder; van het malen
van gerst tot gort eveneens een zeker bedrag; reëel en
floreenen moesten worden opgebracht voor roerende goe-
deren, voor het huis in Leeuwarden daarenboven brand-
spuitgeld (3 st.); 2x/2 % der koopsom (de 40ste penning)
eischte de provincie bij overdracht van roerend goed en
van het suppletiegeld (tractement) hield zij 1 % aan zich.
Ook moest schoolgeld worden gegeven aan den meester —
echter niet zooveel dat deze, zonder daarenboven nog keu-
terboer of turfgraver te wezen, daarvan kon leven — en
een brief behoefde geen verre reis te doen, of zijn afzen-
der moest aan den schipper-overbrenger eenige stuivers
port betalen (naar Zwartsluis bv. 4, naar Vollenhove 6 st.).

Onder de uitgaven vinden wij herhaaldelijk een post
,liefdegave' en dit zou op het denkbeeld kunnen brengen,
dat dominee veel besteedde aan liefdadigheid en in edeler
vorm een doel beoogde, dat men in onzen tijd vaak niet
anders kan bereiken dan door het heffen van belastingen
en contributiën. Het zou waar zijn, indien in dat woord
,liefdegave' niet een goed deel dominee's rhetorica stak. In
den regel wordt er niet anders mee bedoeld dan wat wij,
minder deftig, maar eerlijker een fooi noemen. Als de knecht
van de jagende vrienden een haas of patrijs brengt, en de
kamerbode de tractementsordonnantie, als ,de meid' den
bezoeker uitlaat en als bedelaars hun nood klagen, dan
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ontvangen zij allen eene ,liefdegave', die wel niet schriel is
(gemiddeld 10 st), maar toch van dien aard, dat het woord
liefde er misstaat. Giften van beteekenis werden zelden
geschonken. Wel wordt op huisbezoek herhaaldelijk in den
zak getast; wel keeren studenten, te arm om af te studeeren,
afgedankte soldaten, die broodeloos rondzwerven, een boer,
wiens huis afgebrand, en een Tjibbe wiens goed door de
vlammen verteerd is, nimmer met ledige handen uit de
pastorie terug, maar het bedrag loopt nooit ,in de papieren'.
Als 't een enkele maal geschiedt, wordt het beschouwd als
eene daad, waarvan in 't bizonder rekenschap moet worden
gedaan. ,Vereerd', zoo lezen wij ergens, ,aan de 4 baasen
en aannemers van de pastorie uit enkel consideratie van
de schade, die zij moesten lijden de som van 25 gld.'
[— Het onderhoud der pastorie scheen de pastor dus zelf
te moeten betalen, al wordt soms vermeld, dat hij het uit-
gegevene voorschoot voor kerkvoogdij en provincie —].

Stelden zoo de rekeningen ons in staat kennis te nemen
van datgene, waarmede Ds. W. zich bezig hield, wij wor-
den niet minder nauwkeurig ingelicht omtrent de inrichting
van zijn huis, kleeding en voeding.

Huisinrichting.

De pastorie had vermoedelijk 2 voorkamers, een keu-
ken, een loods met stalling en een zolderkamertje; in den
tuin stond een zomerhuisje.

Van de beide voorkamers diende de eene tot woon-, de
andere tot pronkvertrek. Treden wij de eerste binnen. De
estrikken vloer is belegd met matten. In het midden staat
de tafel, waarbij de armstoel met biezen zitting voor den
heer des huizes. Knopstoelen en een vurenhouten kabinet
hebben hun plaats langs een hangend uurwerk (van 21 gld.)
en een spiegel tegen de wand. De vuurpot, aan weers-
zijden omringd door stapeltjes baggelaar en hout, een asch-
schup en een koperen doofpot, rookt onder den schoor-
steen; daarboven slingert aan het hangijzer de koperen
schenkketel. Op den hoogen smallen schoorsteenmantel,
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aan welks rand een bont geweven strook linnen neer-
hangt, prijken aan den voorkant enkele borden, aan de
zijden een blikken zwavelstoklaadje en een kwispedoor
(,spuigpotje'). In eene der hoeken staat het stevige, van
pruimeboomenhout gemaakte spinnewiel.

Opent gij de deur der vaste kast, daar zult gij vinden
huishoudelijke benoodigdheden als eetgerei e. d.; Engelsche
soepkommen, ter Leeuwarder kermis gekocht, tinnen bor-
den en een ,voorsnijdersmes' ('t laatste vooral niet te ver-
geten) hier; aardewerk — ,potgoed' noemt dominee het —,
afkomstig uit Bergum, Delft of Hessen-Cassel (het land
van Marijke-meu), wijnroemers en bierglazen daar; het
strijkijzer en de koperen lamp wel in een hoek op de vloer.

Bij het trapje naast de kast klimt men op tot de bedstede.
Des gevraagd vertelt dominee u, dat hij onder wollen
dekens slaapt op een stroozak, zich des morgens opricht
aan de beddekwast en 's winters zijn voeten warmt aan
een heetwaterkruik (tinnen ,watervles'); tevens, dat.Claske',
die lakens, sloopen en hemden naait, op tijd ook de bed-
den vult en met ,gele was dezelve wast.'x)

Op soortgelijke wijs als de woonkamer is die daarnaast
ingericht. Slechts is het huisraad er kostbaarder. Voor
matten dekt een van grein gemaakt kleed den vloer. Van
eikenhout zijn daar tafel en kabinet; in plaats van een
hangend, vindt ge er een staand Engelsch uurwerk (van
85 gld.). De gazen gordijntjes, waarvan melding wordt ge-
maakt, met de koperen roeden en ringen zullen wel be-
paaldelijk voor de ramen van dit vertrek hebben gediend,
zooals ook met het ,fraaie tafelkleed, de zilveren lepels en
messen' hier zal gepronkt zijn. In deze kamer of in den
gang naast den mantelstok moet ook het weerglas een
plaats hebben gehad.

Het zou te vermoeiend worden, indien wij nauwkeurig
opnamen, wat nog in de keuken, op zolder en elders te

*) Wie der lezers kan eene verklaring geven van de post:
Spt. '71: ,aan mijn dochter voor een rijsen koe in 't bed 6 st.
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vinden ware. Alleen op wat bizonder in 't oog valt,
willen wij dus de aandacht vestigen. Theeketel, koffiepot
en aker, alle van rood koper, kunnen wij dus voorbijgaan.
Een boterkop, haspels en een koffiebrander eveneens. Maar
op den haardbezem moeten wij wel opmerkzaam maken
als een bewijs, dat de vloer met zand is bestrooid, op den
muizenval als getuige, dat de pastorie haars ondanks
gastvrijheid verleende aan min nuttig gezelschap. Vijlen,
zagen, griepen, koeklauwen, een hooilep, een snoeimes e.d.
zullen wij in de loods-stalling verwacht hebben, de 16
sport-hooge ladder, die ons een denkbeeld kan geven van de
hoogte der schuur eveneens, maar de potten, gevuld met
kalk, teer, lijnolie, lakmoes en vermiljoen wekken eeniger-
mate onze verbazing, omdat wij uit hun aanwezigheid de
gevolgtrekking moeten maken, dat dominee of zijn dienst-
personeel deed, wat des timmermans en des schilders is.

Op den zolder zult gij des zomers stooten b. v. tegen
kerkestoven met koperen hengsels en indien dan het ka-
mertje bij den voorgevel tevens tot studeervertrek dient,
zal het bosje veeren pennen, dat gij naast den inktkoker
en de perkamenten ziet liggen, bij u gedachten wekken
aan menigerlei ongerief in 't leven onzer vaderen.

De stalling met bijbehooren zullen wij na het boven
vermelde voorbij kunnen gaan en wanneer wij dus nog
een blik hebben geslagen in het zomerhuisje, dat een
mooi uitzicht biedt op de vruchtbare landouwen rondom
Frieslands hoofdstad, en aan welks wand een schilderstuk
hangt, dat, naar den prijs te oordeelen, beter dan die
der pronkkamer, de schoonheid der natuur nabootst, heb-
ben wij, al wandelend, kennis gemaakt met heel het ge-
bouwen-complex, dat pastorie heet.

Kleeding.

Het kan niet verwonderen, dat de rekeningen heel wat
gegevens bevatten ook omtrent de kleederdracht van domi-
nee en zijn dochters. Immers als ware hij manufacturier
van professie, zoo nauwkeurig weet de eerste — zij 't
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dikwijls in gebrekkige spelling — u de namen te noemen
der stoffen, waarvan de kleedingstukken werden vervaar-
digd. Van diemit, gingang, calemink, bommezijn e. d.
weet deze 18de eeuwsche predikant, die prat gaat op zijn
rechtzinnigheid, te spreken, alsof het leerstukken gold van
de Gereformeerde dogmatiek. En wordt het den lezer
vaak groen en geel voor oogen, wanneer hij met al die
vreemde stofnamen voor het eerst kennis maakt, na eenig
zoeken, schiften en verbinden, gelukt 't, ten minste bij
benadering, te weten te komen, waarvoor zij dienden.

Zoo zouden wij dominee voor ons kunnen zien staan
de pruik op 't hoofd, daaromheen een muts van zwart
trijp of een hoed; om den hals een stropdas of bef; het
bovenlichaam bekleed met hemdrok van damast of diemit,
en met kamisool of zwarte rok; om middel en dijen de
korte broek, vervaardigd van caffa, versierd met zijden
naaikoord en gevoerd met stijf linnen, gemzevel of zeems-
leer; de beenen bedekt met minstens 2 paar kousen en aan
de voeten dragende lage schoenen met zilveren gespen.

In die kleeding bracht alleen het jaargetijde eenige af-
wisseling; zoo is er sprake van een bizonder paar kousen,
gekocht om uitsluitend in den tuin te worden gedragen.
Op degelijkheid en schoonheid werd gelet, maar zuinigheid
voor alles betracht. Ter wille van 't laatste werden hals-
doeken, onderkousen e. d. gekocht van Mozes den Jood,
werd een zwarte rok niet afgedankt, voordat zij, reeds
gekeerd, was versleten.

Rijker en bonter dan die van den vader, was de dracht
der dochters. Met paarsche linten binden zij het haar op;
in huis dragen ze een kanten, buiten een wollen rood
,beversche' muts, in den zomer een met zijden veters ver-
sierde zonnehoed. Door de week loopen ze met een groen
katoenen jak, gevoerd met grof linnen, des Zondags met
een nauw sluitend, rijk gestikt keurslijf, vastgesnoerd door
een ceintuur. Lange rokken, van gestreepte stof of baai
vervaardigd en met baleinen in de vorm gehouden, hangen
tot op den grond en bedekken de kousen, die zwart, groen
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of rood van kleur zijn en de schoenen, die, naar gelegen-
heid of jaargetijde, van fijn- of vetleer zijn gemaakt, rood
of zwart zijn gekleurd en van lage of hooge hakken zijn
voorzien. Behalve dit zult gij in de kleerkast der jonge
dochters vinden zwart geweven en leeren handschoenen,
blauwe gebreide ,hand- en armmofkes', bonte Harlinger
voorschorten, nachtrokken van grein of ginggang, zijden
veters en zakdoeken van fijn Warendorfer linnen (doek).
En vermoedelijk niet in de kleerkast, maar zeker elders
zult gij aantreffen muilen en klompen, die vaker dan de
genoemde hooggehakte kamius-leeren schoenen worden
gedragen.

Sieradiën.

Spreekt uit huisraad en kleeding zin voor degelijkheid
bij de pastoriebewoners, dit houdt niet in, dat zekere
weelde ongeoorloofd wordt geacht. Integendeel Leeuwar-
der zilversmeden als Jan de Wal en Allert Wijngaarden
hadden aan Ds. W. een goeden klant. Bij feestmaaltijden
prijkte, zooals wij zagen, zilveren eetgerei op den disch.
(In Oct. 1749 b.v. wordt betaald aan ,de silversmid de
Wal voor 6 vorken wegende samen 18 lood, grote keur;
't lood 32 st. met 30 st. vatsoen volgens accoord dus 30-6-0.).
Dominees wandelstok was met zilver beslagen en zijn
tabaksdoos met een goudlaag overdekt. Zijn dochters
droegen gouden ringetjes en bellen (,lieten') in de ooren,
een gouden keten om den hals, een gouden gesp op de
zonnehoed en van goud ook was de knip op haar kerk-
boek. En dat deze sieradiën niet van minderwaardig ge-
halte waren moge blijken hieruit, dat voor een gouden
keten en een met diamant ingelegde gouden ring werd
betaald 117 gld.

Huiswerk.

De opvoeding der dochters — om nog daarop in ver-
band met de lijfdracht te wijzen — kan ons waarborgen,
dat een goed deel van het maak- en verstelwerk der klee-
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ding door haar werd verricht. Wij zouden ons echter
vergissen, als wij meenden, dat zij alles deden. Immers
wij vernemen, dat ,Fintsje-mui vlas spint, Jacob Augusti-
nus doek weeft, dat Mozes de Jood kant en klaar een
wollen muts en een paar kousen levert, dat van Aukje,
de koopvrouw in de Peperstraat, voor Johanna een voor-
schort wordt gekocht en Lysbet ,de wolnaaister' voor
dezelfde een jak naait. En niet het keurslijf alleen, soms
ook de mutskes worden door anderen, 't zij monsr. Cahais
of Grietje Odink vervaardigd. Dominees zomerhemdrok-
ken maakt kleermaker Sluiter; zijn broek en kamisool
Evert Gerrits van Marsum. En moeten stoffen worden
geverfd, al is 't Johanna's nachtrok, dan klimt men op
naar ,den torenblazer'.

Voeding.

Naast kleeding behooren spijs en drank tot de eerste
levensbehoeften van den mensch. Geen wonder dus, dat
de rekeningenboekjes wemelen van posten voor voedings-
middelen en dat wij vrij nauwkeurig gewaar worden èn
wat in de pastorie op tafel kwam èn wat toen de prijs
der levensbehoeften was.

De spijslijst verschilt weinig van die van een eerzaam
burger uit onzen tijd. Erwten en boonen, rijst en gort,
kool en meelkost, wortels en aardappelen vormden met
spek en vleesch de hoofdschotels, vruchten en pap de toe-
spijs voor den middagmaaltijd. Met suiker, siroop en
rozijnen werden de gerechten smakelijk gemaakt; door
specerijen als mosterd, muscaat, peper en saffraan werd
de eetlust geprikkeld.

Dat voor den kouden maaltijd brood en vooral kaas (in
soorten: groene en gele kruid-, zoete- en schapemelkskaas)
werd genuttigd, en weinig melk, behoeft nauwelijks opge-
merkt; evenmin, dat koek (Leeuwarder en Deventer) tot
den dagelijkschen kost behoorde en dat koffie en thee ge-
regeld werden gedronken.

Een goed gevulde kelder was de trots van onzen do-
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minee. Daarom werd tegen den winter van het benoo-
digde eene groote hoeveelheid ingeslagen. Zoo vinden
we vermeld, dat in den herfst wordt ingekocht: 25 SB si-
roop (voor 1-11-2), 16 tS witte potsuiker (3-6-0), 3 vieren-
deel zout (1-4-0), 5 kan raapolie (2-12-4), een vat .sypels'
(3 st.), 23 m boter (6-18-0), 700 wortels (21 st), Va lopen i)
grauwe orten (2 gld), 37 fjg zoete-melkskaas (3-4-0) en 62
gg gele kruidkaas (2-15-0), 33/4 lopen ,grou' meel (8-10-0;,
Va vierendeel gepelde gerst (17 st.), Vs lopen rogge (0-12-4),
4 korf aardappelen (3 gld.), 15 roode en 11 savoysche
kolen (15 st.), waarbij nog de noodige hoeveelheid zeep
(6 fg 14 st.), kaarsen (4 W, 19 st.) e. d.

Onder de levensbehoeften mag het vleesch afzonderlijk
worden genoemd. Dat verving schier het dagelijksch brood.
Een intuïtieven afkeer moeten de pastoriebewoners heb-
ben gehad van het vegetariaat; daarbij bizonder sterke
magen. In Nov. '51 werd voor eigen gebruik geslacht een
,spalling' (jong varken) — wegende de zijden 81 ffi en 20
£8 ,smeer' — en gekocht 154 % ossevleesch, waarbij nog
8 gg smeer en de ,darmen tot de sausiezen'. Zoo gaat
het telken jare met kleine verandering (in plaats van osse-
later rundvleesch). Tusschen het varkens- en rundvleesch
door wordt nog een schaap genuttigd en als bizondere
lekkernij bij wijlen een vaatje labberdaan uit Zierikzee
ontboden.

Dat voor den winter het rundvleesch wordt gekocht, is
uitzondering, regel, dat dominee met meester of grietman
Haarsma eene koe slacht. Het feit wordt als eene gebeur-
tenis van belang, in bizonderheden geboekt. Naast den
datum 9 Nov. 1768 b. v. lezen wij: geslacht een overloo-
per 2), met den schoolmeester: vlees 440 fjg, smeer 52 fg, de
impost correct uit de huid. Het vleesch behoorlijk .gehakt'
en gepekeld, werd in tonnen bewaard, (Nov. '81: aan den
kuiper bij de Tuinster poort, agter 't bolwerk voor een ton
tot een vleesnat 1-13-4, (de ,sausiesen' werden gekruid.

") een lopen = 78 '/• kop.
') eene 3 jarige koe, die nog niet gekalfd heeft.
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Alcohol en tabak.

Van een zoo verstokt vleesch-eter als deze dominee moet
zijn geweest, kunnen we, naar de theorie van strenge
vegetariërs, niet anders verwachten, dan dat hij ook be-
hoefte had aan prikkels van alcohol en nicotine. Te dezen
biijkt de theorie waarheid. Dominee W. was rooker en
lustte op tijd zijn glas jenever, brandewijn, bier of wijn.
Wat het laatste betreft, scheen hij zelfs niet weinig kies-
keurig. Nu eens toch wordt de wijn besteld in Leeuwarden
(bij Koetsen), dan te Harlingen (bij Stephanus), dan te
Deventer (bij Schimmelpenning). Ook het bier (zoogenaamd
dikbier), werd nog liever dan bij Claas Folkers op 't Vliet
(7 vierendeel voor 7 gld.) gekocht in Deventer (2 vieren-
deel voor 10-4-0) en schipper Eekhof, die deze bestellingen
uitvoerde, kreeg geregeld de opdracht, dan ook een ,De-
venter geconfijte koek' (voor 10 st.) mede te nemen.

Dat alcoholdrinken gevaarlijk is en tot dwaasheden aan-
leiding kan geven, wordt niet onduidelijk uitgedrukt in de
post: Oct. '81: wegens een half anker rode wijn ten tijde
van den berugten 7 Oct. aan den wijnkoper in de 3 klok-
ken: 10-0-0.

Tabak, in soorten van 5 st. tot 18 st. (varinas) het pond,
werd gerookt uit lange pijpen. De laatsten werden gekocht
bij 't gros of het korfvol (voor 2-2-0), bij Sieds Pyters op 't
Vliet, maar er werd zuinig mee omgegaan; zwart gerookt
liet dominee ze, tegen eene kleine vergoeding, weer uit-
branden. Uitgaande nam hij de tabak mee in een looden
(? stalen) of vergulden doos.

Brandstof.

Eene benoodigdheid, waarvoor in de rekeningen vrij
wat plaats werd ingeruimd, was de brandstof. Dominee
kocht zijn turf bij de ,skute' of het ,vuur'l), en had er jaar-
lijks minstens 3 noodig. Daarvoor betaalde hij ongeveer
30 gld. buiten de kosten voor ,meten', rijden, loegen (op-

l) 1 skûte = 1 fjûr is thans 8 wagenvol = -f- 8000 turf.
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stapelen) en impost (samen bij de 20 gld.) Of dominee
ook in dezen moeilijk tevreden te stellen was, dan wel
of onder de ,turf bazen' vele deugnieten scholen, blijkt niet.
Wèl, dat herhaaldelijk een andere veenbaas — achtereen-
volgens worden genoemd: meester Claes Bouwes van Suid-
wolde, Sierd Sickes van Rottevalle, Andries Rienks van
Eernewoude enz. — de eer genoot van dominee Wiersma
onder zijn klanten te tellen.

Ontspanning.

Wat wij omtrent het huishoudelijk bedrijf van onzen
dorpspastor konden mededeelen, wekt het vermoeden, dat
zijn leven een bizonder rustig verloop heeft gehad. Nergens
geven ook de rekeningen bewijs van het tegendeel. Afge-
zien van het theologisch gekibbel over den preekenbundel
van Ds. Stinstra, waarin Wiersma zijns ondanks gewikkeld
werd, maar moedig zijn stelling verdedigde, en den vroegen
dood van echtgenoot en jongste dochter, hadden geene
gewichtige gebeurtenissen plaats; evenmin werden belang-
rijke ondernemingen en studiën begonnen en voltooid, die
den wagen van zijn levenslot uit de door velen bereden
sporen trokken. Slechts enkele ontspanningen en korte
ongesteldheden brachten eenige afwisseling.

De ontspanningen waren van zeer onschuldig soort. Bij
het weinige pastorale werk, dat de kleine gemeente vor-
derde, moesten zij ook dienen meer tot afleiding dan tot
verzameling van krachten. Zooals boven reeds vermeld is,
werden in den nazomer geregeld visites gehouden voor
de deftige vrienden. Hoogleeraren, raadsleden en griet-
mannen luisterden dan pastorie en dorp op met hun te-
genwoordigheid en de vrachtrijder, die eiken Zaterdag den
dienst waarnam tusschen Jelsum en Leeuwarden, kon
vertellen van al de lekkernijen, zoo in spijs en drank, die
hij dan van dominee besteld kreeg, ten bewijze, dat deze
het zijn gasten allerminst liet ontbreken aan 't noodige
en aangename. Behalve dit hooggezelschap kwamen elk
jaar, om van familieleden te zwijgen, op bezoek de aan-
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nemelingen en de kerkeraadsleden. Laatstgenoemden ge-
woonlijk tegen nieuwjaar, om dan rijkelijk onthaald te
worden op .karswigge'.

Naast visites dienden uitstapjes tot ontspanning en tijd-
verdrijf. De gansche N.-O. van Friesland, waar zijn eerste
gemeente ligt en schier alle verwanten wonen, zien wij
hem in den zomer afreizen; nu te voet dan met paard en
chais. Wier, Belkum, Drogeham, Dokkum e. d. zijn dan
de plaatsen van bestemming. Er tusschen door pleizier-
tochten naar Grouw, Beetsterzwaag en Groningen. Verre
reizen worden alleen ondernomen, als ambtelijke of familie-
plichten het meebrengen. Zoo éénmaal en dat was zijn
langste tocht, naar den Bosch, waar Kaatje toen op de
kostschool was. Met zekeren ophef maakt hij er melding
van. Op de Nieuwe Schouw werd eene kruidkaas gekocht,
zeker als ,eene vereering' voor juffr. Bertrand. Tot welkom
thuis nam hij mee uit den Bosch eene koek en uit Amster-
dam een .tinnen keteltje'.

Dat reizen door de republiek was echter duur — die
naar den Bosch kostte hem minstens 80 gld. —, langwijlig
— trekschuiten en omnibussen waren de eenige vervoer-
middelen —, en bezwaarlijk — van het meegenomene moest
impost worden betaald •—; met 't oog op zulke ongeriefe-
lijkheden bleef de rustige, voorzichtige pastor, tenzij familie-
belangen hem riepen of hij als lasthebber der Friesche
kerk moest optreden, liever dichter bij huis en bewandelde
in ledige uren bij voorkeur, gewapend met zijn rotting,
's Heeren wegen in de omstreken zijner woonplaats. Begon
ook dat te verdrieten dan wist hij vermaak te scheppen
in ,het seinvisschen'. —

Ziekte en ongeval.

Behalve ontspanningen brachten korte ongesteld heden
eenige onregelmatigheid in het rustige leven van onzen
dorpspastor, zeiden wij.

Van nature bezat hij een sterk gestel — immers hij be-
reikte een leeftijd van over de 90 — maar af en toe wei-
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gerde een der îichaamsdeelen zijn dienst. De maag raakte
nu en dan van streek en eene borstaandoening belemmerde
bij wijlen de ademhaling. Voor het eerste vond hij baat
bij een paar flesschen maagdrank, tegen het laatste hielp
het anijswater van den apotheker-stoker Deil. In den winter
van '67 brandde hij zich door storting van heet water
ernstig aan 't been, maar dank zij de hulp van dokter
Renaud genas hij spoedig; al op jaren kreeg hij een breuk,
maar een band van den operateur-schepen de Vries vrij-
waarde hem voor daaraan verbonden kwelling en gevaar;
toen hij de 50 voorbij was, verloren zijn oogen hun scherpte,
maar met een 3 stuiversche bril, die af en toe verruild
werd, wist hij zelf het gebrek te verhelpen.

De oude dag bracht echter kwalen, welke de huisdokter,
meester Jan van Stiens met zijn ,flessies elixter, wat pillen
en wal kruiden' niet kon genezen. Pars, Heymans en
andere Leeuwarder geneesheeren worden dan geraadpleegd
en als ook hun duur betaalde wetenschap — eene visite
van Dr. Heymans kostte 4-4-0 — te kort schiet, wordt de
hulp van neef prof. Brugmans ingeroepen (de verwant-
schap ontheft niet van de verplichting om het consult
(3-îl-O) te betalen). Blijkt ook neef niet achter de kwaal
dan wordt eene reis ondernomen naar Klein-Lankum, waar
de beroemde Petrus Camper — rustend hoogleeraar, eerst
te Franeker, dan te Groningen — in bedrijvige afzonde-
ring voortging de wetenschap en de lijdende menschheid
te dienen.

Ziehier, wat ik wilde mededeelen omtrent het leven in
eene Friesche pastorie van de 18de eeuw. Gaarne zou ik
daaraan hebben willen toevoegen iets aangaande karakter
en gaven van den man, aan wien wij deze mededeelingen
zijn verschuldigd. Maar het weinige, dat uit de rekeningen
zelf daaromtrent blijkt, heb ik reeds in het opstel laten
doorschemeren. Prof. J. Huizinga maakt in zijn keurige
.Geschiedenis der Groninger Universiteit gedurende de
derde eeuw van haar bestaan', de opmerking, dat de meeste
predikanten, die voortkwamen uit ,de Groninger School'
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waren mannen- ,zonder veel horizont of talent'.1) Deze tee-
kening past, meen ik ,volkomen ook op Ds. J. C. Wiersma,
den alumnus der Franeker Academia. In 't kerkelijke
was hij priester en schriftgeleerde, geen profeet, in 't maat-
schappelijke en huiselijke statig en nauwgezet, tot 't klein-
geestige toe, maar met weinig inzicht in de verlangens en
eischen van zijn tijd; in alle drie echter betrouwbaar,
degelijk en oprecht. Slechts gebaande wegen bewandelde
hij; alleen beproefde middels nam hij te baat. Wars van
alles, wat nieuw was of buitensporig, schijnt hij niettemin
de Friesche trouw en degelijkheid in persoon. Velen onzer
zouden hem hebben gewild wat minder kleingeestig, nuchter
en priesterlijk, maar wij zullen niet voorbijzien, dat deze
eigenschappen vaak niet anders zijn dan uitloopers van
die degelijkheid, waarvan evengoed als van ,hoogstrevend-
heid' en profetisme het welzijn van kerk en maatschappij
afhankelijk is. In geen geval vergeten, dat 't juist deze
nuchtere nauwgezetheid is geweest, die ons vergunde een
blik te slaan in zijn huiselijk en maatschappelijk leven.

') bl. 96.




